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BEGINSELEN BIJ EEN HERVORMING VAN LEERBOEKEN.
I HET THEOSOFISCH STANDPUNT;

In een lezing te Adyar over "Theosofische opvoeding" zeide Bisschop
Arundale. sprekende over de methode. waarbij alles wat het kind leerde.
in betrekking werd gebracht met een of ander practisch doel van nut
voor de geheele schoolgemeenschap: "Om dit te kunnen oereiken.
hebben wij een serie leerboeken noodig over elk onderwerp. geschreven
van het: theosofisch standpunt. waarin elk feit in verband-gebracht moet
worden met- zijn fundamenteele bedoeling- in het leven. De meeste
onderwerpen over opvoeding worden in waterdichte afdeelingen ge~
houden. Wij stapelen feiten op. Mogelijkerwijs drukken- wij ze uit in
den vorm van wetten. Maar in het algemeen houden wij op bij hun
toepassing op den groei van het karakter. wat het ware doel van elké
wetenschap en elk onderwerp van studie is. Welke wetten of formul~s
van studie het ook zijn. alle drukken de manier uit. waarin het leven
en het karakter ontwikkelen. Alles is betrokken bij groei en wij all~n
groeien inwezenlijk op dezelfde wijze. Elk- onderwerp in den gang der
studie is daarom een openbaring van dien groei. Het zou een pracht'~
werk zijn tekstboeken van deze soort te schrijven."
Het aldus aangegeven werk is niet slechts een belangwekkende gebeur~
tenis in de opvoedkundige literatuur. Het is een eisch. die uit onmiddel!.
lijken nood voortspruit. Veel van de mislukkingen bij idealistische proef~
nemingen kwamen voort uit de omstandigheid. dat het ideaal te lang
voorafging aan de voorbereiding- der vervulling: zijn materialen waren
niet gereed; het moest tijdelijk gaan door de vormen van datgene. wat
het zocht te vervangen en werd neergehaald tot hun peiL Ter zake
van het materiaal moet daarom. zoowel voor leeraar als student in dé
Theosophical World University. belemmering van de vervulling van het
Theosofisch ideaai in den kortst mogelijken tijd tot een minimum terug~
gebracht worden. Voor "reference" doeleinden moet natuurlijk gebrUik
gemaakt worden van de bibliotheek der algemeene literatuur voor alle
onderwerpen van dEm leergang. Maar zelfs deze moet gezift worden
om werken met verkeerde tendenzen en inlichtingen uit te sluiten. In
het scheppen van een ware Theosofische literatuur als een evenwijdig
loopende verklaring van de geleidelijk ontplooiende Theosofische be~
schaving der toekomst. opent zich een groot en inspireerend werk aan
den letterkundigen aspirant voor dienst.
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Maar de grootste behoefte bestaat in de afdeeling van opvoedkundige literatuur, die vorm, kleur en richting geeft aan de aspiraties,
impulsen, gedachten, verlangens, uitdrukkingen en handelingen van
den student; dat wil zeggen, de handboeken, die de direkte leerstof
bevatten en door welke de student het grootere lichaam van verwijsliteratuur kan benaderen. Het is dUidelijk, dat de hoeveelheid en
uiteindelijke uitwerking van de aanraking van den student met de
groote massa studie-materiaal in de bibliotheek beslist worden door de
voorafgaande manier van benadering door klasse~leerboeken. Het is
daarom noodzakelijk. dat de Theosofische Wereld-Universiteit in de
handen van haar leeraren en studenten een serie leerboeken geeft, die,
zooals Bisschop Arundale zegt. elk feit in betrekking brengen met zijn
fundamenteele bedoeling in het leven en die aan dezen kant van de vol.
komen zakelijke methode in de opvoeding de geruststellende bekrach.
tiging toevoegt van de intuïtie en het verstand, beide vrij en gereinigd,
die elk feit eveneens in Verband brengen met zijn fundamenteelen oorsprong en plaats in het Cosmische Leven. Dit is het Theosofische
standpunt, waarop Bisschop Arundale doelt -- de ~ssentiëele eenheid
van en gemeenschap met de in naam verschillende (benedenmenschelijk,
menschelijk en bovenmenschelijk) aanzichten van het Eene Leven van
het Heelal. Van dit standpunt uitgaande zal de Theosofische Wereld.
Universiteit haar studenten leiden in de uiteenzetting van kennis en
ervaring en het in practijk brengen van die uiteenzetting in elke bijzonderheid van het dagelijksch leven.
Laat ons dit Theosofisch standpunt en zekere Theosofische leeringen
toepassen op een keuze van typische aspecten van het onderricht der
Theosofische Wereld-Universiteit en de tekstboeken daarbij benoodigd,
uit welke studie een algemeene richting en methode zullen voortvloeien.
II MYSTICISME.

De Universiteit wortelt in de geestelijke natuur der menschheid. Haar
werk is het onsterfelijke eg9 in den student te helpen zichzelf te verwezenlijken en zichzelf volledig en zuiver uit te drukken. Dit is meer een
zaak van het leven dan van verstandelijke studie, voor zoo ver persoonlijke ervaring wordt verdiept en waar gemaakt door de kennis van
gelijksoortige ervaring bij anderen op verschillende plaatsen en tijden.
Deze kennis zal verspreid worden door de studie van de levens,
ervaringen en gedachten van 's werelds mystici. Dr. Annie Besant zeide:
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in haar lezing over: Mysticisme; God. zich openbarende als Wil,
gehouden bij de opening van de Brahmavidya Ashrama: "Waarook wij
Mystieken vinden. zij betreden hetzelfde pad ... zoeken hetzelfde doel.
gebruiken dezelfde methoden; want het pad is een. de methoden zijn
een en het doel is een." Het gebeurt echter. dat als de mysticus neer~
daalt van den top der ervaring om deze aan anderen mede te deel en.
hij of zij neerdaalt in het struikgewas van godsdienstige traditie en de
ervaring van eeuwen uit in de taal van tijd en plaats. Het bereiken van
den top der ervaring langs een bijzonder pad wordt vaker wel dan niet
toegeschreven aan het pad; en hoe levendiger de ervaring. hoe na~
drukkelijker de beschrijving van hetzelfde pad als de uitsluitende weg
voor allen. De publicatie van een serie tekstboeken over de mystici
van Oost en West. verleden en heden. door de Theosofical World
University. zal door het aantoonen van de waarheid van Dr. Besant's
verklaring wat betreft de essentiëele eenheid van mystieke ervaring.
het synthetische cultureele bewustzijn van de toekomst. welk~ de
University zal ontwikkelen. bevrijden van de dwaling van exclusivisme.
Maar het is ook noodzakelijk. dat in de handen der studenten een boek
gelegd zal worden over den aard van de mystiek vanuit het Theosofische
gezichtspunt en dat elk werk over een mystieke levensbeschrijving of
leering uitgegeven zal worden en voorzien zal worden van een voor~
woord door een bevoegd bestudeerd Theosoof.
III GODSDIENST.

Mystieke ervaring is de levende werkelijkheid. waarnaar de godsdiensten
zoeken. In de Theosofische opvatting heeft de Goddelijke Wijsheid zich~
zelf van tijd tot tijd belichaamd voor de openbaring van een of ander
aanzicht van de uiteindelijke Werkelijkheid. Maar naarmate de tijd voort~
schreed vanaf de eenvoudige en krachtige openbaring. waren de op~
volgers van hen. die oorspronkelijk kwamen binnen de sfeer van haar
invloed. gedwongen. uit gebrek aan de onmiddellijke Werkelijkheid.
een middel om te herinneren te scheppen. een emotioneelen en mentalen
plaatsvervanger in den vorm van een religieus systeem. hetwelk in zijn
menschelijke bewerking de plaats innam van de verloren werkelijkheid.
niet als een naar waarheid opgevatte plaatsvervanger. maar als een
overweldiger. Voor de zaak der waarheid. die elke godsdienst van zijn
voorgangers heeft meegedragen en ter wille van het nut van het gevoel"
voor heiligheid van de strevende menschheid. zal de Theosofical
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World~University haar studenten leeren alle godsdiensten te eerbiedigen
als weerspiegelingen der Werkelijkheid; den godsdienst te volgen.
waarin zij geboren zijn als hun natuurlijk pad ter verwezenlijking van
den God zoowel van binnen als van buiten; andere gelooven te zien als
evenwijdig loopend met en als aanvulling van hun eigen geloof. niet als
mededingers. en een houding van verwachting en voorbereiding aan te
nemen ten opzichte van de komende belichaming der goddelijke Wijs~
heid. waar en wanneer deze moge verkondigd worden.
VeJe boeken van Theosofische schrijvers over dit onderwerp zijn ge~
schikt; maar het zal noodig zijn voor zijn bijzonder opvoedkundig doel
boeken te hebben. geschreven met de bedoeling den aard en het werken
vari godsdienst te behandelen. zoowel als de geschiedenis van gods~
dienstige evolutie en critiek; boeken. die de groote godsdiensten aan den
eenen kant niet voorstellen als volmaakte openbaringen der Waarheid
of aan den anderen kant slechts als scheppingen van 's mens eh en ver~
langen en verbeelding. maar als een verbinding van de twee. waarin
het bewustzijn der menschheid. terwijl het rijst in de schaal der evolutie.
in steeds grootere mate vatbaar wordt de essentiëele Waarheid van het
Heelal te begrijpen en uit te drukken.

IV. PHILOSOFIE.

Mysticisme is op de wijze der intuïtie het antwoord van de menschheid
op de Werkelijkheid van het Heelal: godsdienst is het antwoord op de
wijze van het gevoel, philosofie op de wijze van het intellect. N ood~
zakelijkerwijze zal hun behandeling op een Theosofische Unive,r siteit
dezelfde zijn - de studie van een innerlijke eenheid onder uiterlijke
verscheidenheid. In het Oosten zijn philosofie en godsdienst nooit geheel
van elkaar of van het leven gescheiden. In het Westen vóór Bergson
werd. in het algemeen gesproken. van philosofie gedacht, dat ze in gevaar
§e'1!>racht werd als ze den godsdienst of het leven aanraakte. Maar met
Bergson. op het voetspoor van Hegel en anderen. werden de intuïtie
en de lach zaken van een ernstig systematisch philosofisch onder~
zoek. en dit samengaan van werkzaamheden van het menschdom, die
vroeger gescheiden waren, heeft den godsdienst gelicht uit het domein
der anthropologen en pathologen en een ware godsdienstphilosofie
mogelijk gemaakt, die als haar toekomstige uitwerking een begrip
brengen zal. waarom er in Indië zoowel een philosofische godsdienst
als een philosofische kunst is.
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De Theosophical World University zal de bevrijding der philosofie uit
de beknelling van het louter academische versnellen door naast elkander
te plaatsen de verschillende denksystemen, door welke de menschheid
langs mentalen weg naar de Werkelijkheid gezocht hebben: verder door
hun overeenkomst in grondwaarheden in overeenstemming te brengen
en door hun verschillen te beschouwen als verscheidenheid in antwoord
op de voorwaarden van tijdperk en plaats.
Zulke studie kan slechts verrijking en vreugde schenken aan den student.
Het vinden der eene Waarheid onder vele maskers is een even artistiek
genot als het zien van één acteur in verschlllende rollen.
In den laatsten tijd is het aantal boeken over vergelijkende philosofische
studie aanmerkelijk vermeerderd: maar de Universiteit zal vanuit Theo~
sofisch standpunt het proces en de eigenaardigheden van de evolutie
in de philosofie verklaren en aantoonen. dat daarin. als in alles. een
centrale samenhang bestaat met de fundamenteele Theosofische op~
vatting omtrent de eenheid van het leven, zoowel als een geleidelijke
toenadering om te komen tot die bijzondere leeringen bekend als Theosofie,
welke karma en reïncarnatie insluiten.
V.

LITERATUUR EN KUNST.

We'n den wij ons nu tot den literairen kant van het onderricht en laten
wij. het Engelsch als voorbeeld nemende, in beschouwing nemen,
hoe het Theosofische standpunt een zaak als het leeren van een taal
en de noodige leerboeken voor het onderwerp zal beïnvloeden. Er
bestaat weinig twijfel, dat de verslechte~ing in het Engelsch. onlangs
een reden tot ongerustheid onder de geleerden, voortspruit uit het feit,
dat een taal hoofdzakelijk behandeld wordt als een toevallig ontwikkeld
instrument om menschelijke doeleinden te dienen en niet gezien wordt
in haar waar licht als het antwoord van den mensch op een goddelijken
aandrang zich te uiten. Middelmatigheid in taal en de groei van "slang"
worden mogelijk gemaakt. omdat de verheven afkomst en het technische
wonder der taal uit het oog verloren zijn. In het oude Indië ontwik~
kelde zich een diepe philosofie uit de wetten der taal. In moderne tijden
daarentegen is grammatica zoo ver gedaald van haar waar standpunt,
dat de verwardheid en de saaiheid. waarop zij in gewone leerboeken
wordt voorgesteld, geleid hebben tot haar totale of gedeeltelijke verwij~
dering van de scholen en haar verbanning naar den louter academischen
kant van universitaire studie. Maar wordt eenmaal de Theosofische
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sleutel toegepast, dan wordt de taal in al haar bijzonderheden gezien
als een eenvoudige, altijd bestaande weerkaatsing van het Cosmische
Leven - 's menschen universum ter uitdrukking, opgebouwd uit zijn
antwoord op het Groote Heelal van wet en leven. De neerdaling van
de Eerste Levensgolf der Theosofische cosmologie wordt gezien in den
woordenschat der taal; haar substantiëe1e basis van grondbestanddeelen
welke het spraakkundig verband is met de basis van grondbestanddeelen
van het physieke Heelal. De Tweede Levensgolf werkt door haar syntaxis,
haar rangschikking in de verscheidenheid van op elkander inwerkende
groepen van woorden, die de op elkander inwerkende functies en hoe~
danigheden van georganiseerd leven uitdrukken. Door middel van deze
samenwerking van taalkundige substantie en organisatie bouwt de Derde
Levensgolf, de drijfkracht van het bewustzijn, het uitgestrekte gebouw der
letterkunde op, met zijn fondament van physieke kracht, zijn structuur van
intellectueele pracht en zijn torens van geestelijk inzicht en zekerheid. De
studie van de dee1en van de taal alleen al, Theosofisch opgevat, kan
een geestelijke roman worden in plaats van intellectueele verveling.
De analyse van een volzin in substantieven en predicaten is een ont~
dekkingstocht van Prakrit i (substantie) en Purusha (energie) zoowel in
de taal als in het leven. De aesthetische hoedanigheid van den volzin
is zijn astrale lichaam, zijn wijze van uitdrukking zijn mentale lichaam,
zijn beteekenis zijn boedhisch lichaam. Theosofisch beschouwd vallen
bijvoeglijke naamwoorden, die de hoedanigheden van de voorwerpen
van het heelal der taal uitdrukken en de bijwoorden, die de toe~
standen en graden van handeling verbijzonderen in groepen, die het
persoonlijk bewustzijn, het groepbewustzijn en het bovenbewustzijn
erkennen. De fundamenteele Theosofische leer van het Eene Leven in
al zijn verscheidenheid komt uit ~n de grammaticale wet, dat geen naam~
woord kan bestaan behalve door toedoen van een werkwoord en geen
werkwoord kan iets te weeg brengen behalve door middel van een
naamwoord. Deze beginselen zijn universeel, maar de toelichtingen
ervan veranderen met de verschillende talen. Zij vormen een leerboek,
geheel eenig in zijn soort, waarvan de leerstof uitgewerkt is in voor~
drachten in de Brahmavidya Ashrama.
Literatuur is de bloesem van de macht der taal. Haar evolutie
uit de banden van primitieven physieken en astralen dwang en de
tirannie van het lager denkvermogen naar de bevrijding van het
boedhisch bewustzijn in de hoogste poëzie loopt, wat taal betreft, even~
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wijdig met de evolutie van het menschelijk wezen van individual{satie naar inwijding. De rangschikking in physieke, astrale. mentale
en boedhische hoedanigheden verschaft een Theosofischen maatstaf voor
de literatuurgeschiedenis. die deze onderzoeken zal in een psychologische opeenvolging en vragen zal beantwoorden. waarvan een louter
chronologische studie geen werkelijke oplossing geven kan. In den
overgang van de scheppende romantische tijden naar de critisch
klassieke, die in de letterkunde van alle landen te zien is. zal de Theosofische letterkundige kritiek niet slechts licht werpen op abstracte tendenzen. maar zal een nieuw veld van critiek openen door niet alleen
met het verstand en de verbeelding. maar mèt helderziende visie de
tochten te volgen van groepen scheppende genii. in opeenvolgende
levens gaande van land tot land. in overeenstemming met een evolutieschema. dat alleen begrepen kan worden in een synthetische studie der
wereldliteratuur. Dit is een uitgebreid en diepgaand werk, dat groeien
zal in de Theosophical World-University. Het begin ervan zal gemaakt
worden met het verschaffen van korte beschrijvingen der letterkunde
van elk land. geschreven van het Theosofisch standpunt. Dit is in het
bijzonder noodig in de Oostersche letterkunde. De expansie-bewegingen
der Europeesche landen hebben over Azië een kennis der Europeesche
literatuur verspreid. waarbij de eigen literatuur wat Indië betreft in het
gedrang kwam. Maar zelfs Europeesche geleerden. met een diepgaande
kennis van hun eigen letterkunde. zijn dikwijls even diepgaand onwetend
omtrent Aziatische literatuur. omtrent het prachtige epos en de geestelijke verheffing van Indische poëzie. de mentale helderheid en gevoeligheid van het Chineesch. de aesthetische uitgezochtheid van het }apansch.
De vertaling in het Engelsch. kort geleden. van een roman geschreven
door een }apansche dame in de elfde eeuw heeft de aanspraak der
Engelsche literatuur teniet gedaan. dien vorm van uitdrukking in de
achttiende eeuw te hebben geschapen. Een bloemlezing van Indische
poëzie als vertaling zou de tegenstrijdigheid onmogelijk maken van een
werk van een knap schrijver, onlangs verschenen, waarin een critisch
dogma zich baseert op een misleidende scheiding van Christelijke en Paganistische idealen en met totale onwetendheid van het feit. dat al die uitstekende denkbeelden. die de schrijver zelf bepleit als het logisch uitvloeisel van Christelijke beginselen endrijfveeren de inleidende algemeenheden zijn van Indische gedachte. leven en literatuur.
Afgezien daarvan zal de Theosofische studie der letterkunde in haar
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'ilanzichten van boedhische (intuïtieve). manasische (intellectueele). en
astrale (aesthetische) hoedanigheden. een nieuwe en lichtgevende for~
mule geven voor waardebepaling. een. die wortelt in de Theosofische
~aarheid van de identitei1! van de literaire uitdrukking met de .uitdrukking
va.n God in het Heelal, onder de verschillend gevormde begrenzingen
van intuïtie. begrip en gevoel, die de verscheidenheid in literaire uit~
drukking in individuen en tijdperken bepalen. Om het leven en zijn
evolutie te begrijpen. moet de kunst van literaire voorspelling be~
mach ti gd worden.
Een overzicht der Engelsche letterkunde op deze wijze zou een van de
eerst -leerboeken vormen van de Theosofical World~University. Het .
zou gevolgd moeten worden door de overkomstige studies in de verdere
wereldliteratuur. Een begeleidend boek zou een uiteenzetting zijn van
de beginselen dei letterkundige critiek van Theosofisch standpunt.
Geschiedenis is een oud kleed der letterkunde. maar een nieuwe vorm
van wetenschap. Als eenvoudig verslag begonnen. werd zij een ver~
wrongen spiegel van de weerkaatsing van valsche lichtstralen op
gebeurtenissen voor latere doeleinden. De verval sc hing in de ge~
schiedenis b.v. van den Indischen opstand tegen het gezag. verhaald
met de bedoeling een bijzonder rasvooroordeel te voorschijn te roepen.
is eerst onlangs rechtgezet door de onthulling van een serie daden van
wreedheid aan den een en kant om daden van wreedheid aan den
anderen kant uit te lokken. Noodzakelijk als zulk een correctie is.
haar slot~uitwerking is niet die van een samengaan in een menschelijke
~orsteling, van factoren. die onderling zijn verbonden. maar slechts het
tegenover elkaar stellen van twee betreurenswaardige voorbeelden
van menschelijke laagheid. Het feit kan ermede gediend zijn. maar de
Waarheid wordt verduisterd. Twee verkeerdheden. die niet historisch
zijn. maken niet een historische juistheid.
In den laatsten tijd heeft de groei van het wetenschappelijk geweten
de geschiedenis in zijn veld opgenomen. Maar het zich uitzettende
persoonlijk element bij het maken en verhalen van geschiedenis voelt
zich niet volledig thuis in het onpersoonlijke van de wetenschappelijke
methode. De warmte van het menschelijk verslag kan niet bewaard
blijven in den ijskelder der wetenschap. Als geschiedenis teruggebracht
wordt tot "bloot feit". houdt ze op geschiedenis te zijn. want ge~
schiedenis wordt gemaakt op bloedwarm te. De makers der geschiedenis
hadden te veel belang bij hun werk om in staat te zijn er een waar
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verslag van te geven. De verslaggevers van latere tijden verkeeren in
hetzelfde geval, door verandering van de atmosfeer. waaruit de zonne~
schijn en de donder der gebeurtenissen neerschoten. Wat noodig is in
de geschiedenis. is niet een wetenschappelijk verslag. maar een wijze
uiteenzetting; en deze uiteenzetting kan niet bereikt worden in een
intellectueele of emotioneele afzijdigheid, maar in een belangelooze deel~
name in werkzaamheden van het oogenblik. Zulke werkzaamheden
zullen het oordeel in aanraking brengen met de werkelijkheden der
historie. niet noodzakelijk door herhaling. maar door analogie. De
houding van belangeloosheid (welke niet in betrekking staat met
wetenschappelijke afzondering) zal het lezen van geschiedenis zuiveren
van de misvormingen van het eigenbelang. Deze belangeloosheid. de
kern van de zaak. zal komen door de toepassing van het Theosofisch
standpunt (de identiteit van alle leven in zijn veelvoudige vermommingen)
op het lezen van geschiedenis. En uit deze toepassing moet een serie
boeken komen. die opnieuw de geschiedenis van het verleden verhalen.
niet als een doodelijke worsteling tusschen eeuwige vijanden. maar als .
een gemeenschappelijk conflict. openbarende een grooten en zegenrijken
Wil achter de voorvechters. Met critisch oog zal in de geschiedenis
§ezocht worden naar teek enen van de periodieke herbelichaming
van groepen van krachtige ego·s. die bijzondere lijnen van werkzaam~
heid tot volmaaktheid moeten opvoeren. Dit aanzicht van het werk zal
gesteund worden door helderziend onderzoek. welks resultaten op
dezelfde waardeering rekenen mogen en onderworpen zullen zijn aan
denzelfden maatstaf van critisch onderzoek. als de resultaten van welke
andere methode ook. Aardsche uitzettingen en samentrekkingen zullen
minder belangrijk zijn dan de vloed of de eb der golven van scheppende
werkzaamheid en de groei van geestelijke waarneming. De menschelijke
geschiedenis zal gezien worden als een geleidelijke toenadering tot
een uiterlijke weerkaatsing der Goddelijke Hierarchie. in welker handen
het innerlijke bestuur der wereld rust. Deze wijdere visie vereischt de
geheele waarheid. alvorens tot een oordeel te komen. In het rijk der
kunst b.v. zal zij het niet aanmoedigen universeele standaards voor
artistiek werk op te richten op een basis van kennis van een of twee
bijzondere phasen van de kunstgeschiedenis. Europa heeft zich het
recht toegeëigend beginselen in zake kunst te formuleeren. die voort~
vloeien uit haar eigen psychologie en methode. en die te beschouwen
als afdoende zonder rekening te houden met de psychologie en de
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methode van Azië. Deze fout mag niet gemaakt worden in de studiën
van de Theosophical World-University. Haar leerboeken zullen studies
aanbieden van de oude en schoone kunstuitingen van elk land. waarbij
natuurlijk het eerst de nadruk gelegd zal worden op die van het land.
waar de student is geïncarneerd en in overeenstemming met welks genius
en traditie hij en zij aangemoedigd zullen worden voor scheppende uiting.
VI. DE WETENSCHAPPEN.

In het rijk van de wetenschap heeft de Theosofie gestadig bijdragen
geleverd. bescheiden in omvang. maar van onberekenbaar gewicht.
Sommigen van haar vooraanstaande woordvoerders hebben het recht
opgeëischt. dat hun arbeid. neergelegd in boeken als .. The Science
of the Emotions" door Babu Bhagavan Das en "The Science of
the Sacraments" door Bishop Leadbeater beschouwd werd als te
vallen binnen het domein der wetenschap. Deze twee boeken. hier
gekozen als typen uit andere. getuigen van tweevoudige. wetenschappelijke werkzaamheid: die van strikt logisch voortschrijden uit
fundamenteele praemissen aan den eenen kant en van nauwkeurig en
moeitevol onderzoek. rangschikking en belangeloos verslag aan den
anderen kant.
Vooral ten opzichte van het laatste heeft de Theosofie aan de wetenschap bijgedragen. zooals hoe langer hoe vollediger aan den dag
zal komen. naarmate de tijd voorbijgaat. Bishop Leadbeater. Dr.
Annie Besant en de kleine groep van hun medewerkers hebben aan
de wetenschap in den vorm van de getrainde uitbreiding van het bewustzijn en het vermogen alom bekend als helderziendheid een werktuig verSc haft van geweldige mogelijkheden. Sinds onheuglijke tijden
heeft dit vermogen zich geopenbaard in de menschelijke geschiedenis.
Het ligt ten grondslag aan godsdienstige openbaring. Maar de moderne
propaganda van de wetenschappelijke houding en methode heeft personen van groot verstand en beheerscht leven gebracht tot een meer
wetenschappelijk gebruik en verslag van hun occulte krachten en
ervaringen dan vroeger. De resultaten van zulke waarnemingen op
het gebied van cosmologie. geologie en geografie. anthropologie. ethnologie. scheikunde en psychologie zijn openbaar gemaakt gedurende
de vijftig jaren. dat de Theosofische Vereeniging heeft bestaan. Vele
waarnemingen door helderziendheid in de eerste dagen van Theosofische
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werkzaamheid. zonder onderzoek door de geleerden met minachting
behandeld. zijn sindsdien in de wetenschappelijke gedachte belichaamd
en de wetenschap heeft zich langs evenwijdige lijnen. zooals in proef~
ondervindelijke psychologie en psychisch onderzoek. in een richting
bewogen van een aanvaarding en gebrUik in de toekomst van helder~
ziende en verwante methoden van onderzoek.
Van het algemeen wetenschappelijk gezichtspunt echter bestaat de bijzon~
dere bijdrage der Theosofie aan de wetenschap in de voorstelling van
een houding ten opzichte van het leven. gegrondvest in ·een univer~
seele wet. en zich vertakkende in een verstandelijk schema der dingen.
Het Theosofisch inzicht wcndt zich af van de inadequate mechanische
theorie van het heelal en het menschelijk bewustzijn. Als een van zijn
eerste uitgangspunten aanvaardt het 't vastgestelde feit. dat het men~
schelijk bewustzijn zijn oorsprong niet neemt in een of ander bijzonder
orgaan en dat het werkzaam kan zijn boven en buiten dit. Het Theo~
sofisch inzicht ziet de verschijnselen van het belichaamde leven als
uitingen en noodwendigheden van den innerlijken geest. Het ziet
dezelfde wet in het grootere heelal. Met geopende oogen neemt het
op alle gebieden der natuur evenwijdig loopende ontwikkelingen
waar. die niet slechts evenwijdig loopende ontwikkelingen zijn.
maar gelijkheden in ontwikkelingsgang. van de vorming en de eigen~
aardigheden van het atoom tot de vorming en de eigenaardigheden
van de hoogste uiting van menschelijke aspiratie en genie. De planten~
wereld. zoowel als de wereld der taal. heeft haar cytologischen woorden~
schat. haar histologische en morphologische syntaxis en haar prosodie
van rhythme. kleur en reuk. Datgene wat altijd beschouwd is geworden
als poëzie. is van het Theosofisch standpunt bezien. zoowel poëzie als
wetenschap. Het werk van Sir J. C. Bose. dat een belangrijk deel vormen
zal van de studie van de Theosophical World-University. heeft het
vermogen van gevoel aangetoond. niet alleen van planten. maar ook
van de mineralen. die men veronderstelde anorganisch te zijn. Een stuk
metaal kan nu zijn voorkeur en afkeer toonen, Bose of zijn opvolgers
(waarvan sommigen. daar zijn wij zeker van. studenten zullen zijn van
de Theosophical World~University) zullen mineralen. planten en dieren
voorzien van middelen aan de menschheid niet alleen hun gevoelens
maar hun gedachten mede te deelen. en zoo een wetenschappelijke be~
vestiging geven van de Theosofische leer van de invloeiing van het
Goddelijk Denkvermogen door zijn geheele eigen schepping. Deze zaken
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zullen belichaamd worden in de leerboeken van de Theosophical
World-University.
In één afdeeling derf wetenschap. die der aardrijkskunde. welke niet
alleen belangrijk is als een wetenschappelijk onderwerp. maar als een
middel voor opvoeding. waarvan de waarde tot nu toe. niet wordt
ingezien. zal het Theosofisch standpunt een machtigen invloed ten goede
uitoefenen. In weerwil der pogingen van enkele hervormers blijft deze
wonder volle wetenschap grootendeels onder het beheer van de begeerte
naar winst en wordt beschouwd als een middel mensch en natuur
krachtdadiger te exploiteeren. Zelfs hervormers gaan niet verder
dan het zuiver menschelijk aanzicht ervan en weinigen. als ze er al
zijn. hebben het inzicht geografische feiten in verband te brengen met
geestelijke waarheden. Maar de Theosofische sleutel opent een deur
voor inspireerende mogelijkheden in de opvoeding van de toekomst.
Hij doet de majestueuze processen van het Cosmische Leven zien in de
inwerking van de actieve factoren uit de omgeving van den student (de
atmosferische gesteldheid) op de passieve of beantwoordende factoren
(de geologische en geografische gesteldheid). door welke inwerking de
vitale factoren (de levensverschijnselen. groei. bewustzijn en evolutie)
haar weg naar openbaring vinden. In dit proces zien wij het werken
van de Drie Levensgolven der Theosofische leer. Het rhythme van het
cosmisch proces in de bewegingen der planeten. zooals die bestudeerd
worden in de astronomie. wordt weerkaatst in het rhythme der jaargetijden en het daaruit voortvloeiende rhythme van menschelijke werkzaamheid in een of ander jaargetijde. De verkoop van zonnehoeden in
het eene deel van het jaar en van sneeuwschoenen in een ander is niet
slechts een aanpassing van uiterlijkheden aan uiterlijkheden van klimaat
en kleeding. maar een verandering van uiterlijke werkzaamheid om de
innerlijke bedoeling van den geest te dienen. om te helpen ontwikkelen
en beheerschen de aandrangen. die als eb en vloed in een afzonderlijk
leven komen; een voorzien van physieke aanvullingen aan de periodiciteit van den geest in reïncarnatie. Theosofie ziet ook in het onvermijdelijk gevolg van den oogst van het eene jaar op het zaaien van het
volgende niet alleen een natuurlijk evenwijdig loopen *) met de menschelijke ervaring. maar een wet, die werkzaam is onder de verscheidenheid
van landbouw aan de oppervlakte en karma. Mensch en natuur worden
gezien als één. De anatomie en de physiologie van den mensch zijn de
*) moral parallelism.
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anatomie en de physiologie van de aarde. Een leerboek daarom over
aardrijkskunde, Theosofisch beschouwd, zal zich richten op de bloot~
lègging van één doel en één werk in het geheele veld der menschelijke
omgeving en zal in het bijzonder een geheel nieuw hoofdstuk toevoegen
aan opvoedkundige studie door de verschillende phasen der omgeving
in verband te brengen zoowel met de geestelijke als de materiëele be~
heeften der menschheid, de vraag stellende en beantwoordende: waarom
incarneert de eene groep der ego's in de zone der aardbevingen, een
andere aan den zoom der woestijnent weer een andere op de kolen~
velden? enz. Geografie is de schakel tusschen de natuurwetenschappen
(astronomie, geologie, meteorologie) en de menschelijke wetenschappen
(geschiedenis; economie, recht). Als een middel voor training is ze vé!n
onmetelijke waarde, daar ze zich bezighoudt met feiten uit het dage~
lijksch leven, aanzet tot nauwkeurig waarnemen en denken en van de
studie een moreele en emotioneele zuivering maakt door mirakel en
wonder in elk deeltje van het lichaam der Aarde te laten zien en de
eenheid van alle leven te openbaren.
Een ander aanzicht van wetenschappelijk onderzoek, dat voordeel zal
trekken van de toepassing van het Theosofisch standpunt, is dat der
experimenteele en analytische psychologie. Deze belangrijke studie is
niet tot haar meest volledig succes en nut gekomen door het feit,
dat de meeste van haar gegevens verzameld zijn in westersche
landen en maar weinige in oostersche. Het is dUidelijk, dat een
volledige sfeer van psychologische waarheid niet afgebakend kan
worden op grond van kennis van één enkel halfrond. Er worden
stappen gedaan deze kwaal te verhelpen door het bijeenbrengen
en bestudeeren van gegevens, die zoowel de experimenteele als de
analytische psychologie in Indië betreffen. door de Theosophical W orld~
University en de met haar verbonden inrichtingen. Bovendien zal het
doen van waarnemingen in een atmosfeer van liefde en sympathie
geleid door de Theosofische opvatting omtrent de eenheid van leven
en de Theosofische opvatting van het menschelijk leven als te zijn
een projectie van het Goddelijk Leven in lagere omstandigheden voor
edeler doeleinden dan voeding en voortbestaan. de lucht zuiveren van
veel van de sekse~obsessie. die de werkelijkheid van de psycho~analyse
heeft verduisterd. Deze waarnemingen en gevolgtrekkingen zullen
de stof leveren voor leerboeken in de Theosophical World~University.
Inzake de wetenschap der opvoeding zal de University. terwijl zij haar
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arbeid baseert op de Theosofische beginselen, die alreede naar voren
zijn gebracht, plooibaarheid handhaven wat betreft de bijzonder~
heden van materiaal en methode en zij zal alle waardevolle pogingen
steunen om de theoretische en practische problemen der opvoeding op
te lossen. De idealen, die algemeene richting en, vorm aan het werk
van de University zullen geven, zijn vervat in de "Beginselverklaring"
en zijn in het kort, als volgt: .. De studie van de evolutie als het uit~
werken van den Wil en de Liefde van God, in het bijzonder wat be~
treft de geestelijke ontplooiing der menschheid: de studie van de gods~
diensten als elkaar aanvullende uitdrukkingen van den één en godsdienst,
die als geheel en in wezen boven uitdrukking staat: de studie van alle
vormen van het leven als wijzen van het Eene Leven, het leiden van
opvoedkundige pogingen om het geestelijk deel van den student vrij
te maken, opdat deze deelnemen kan in belangeloozen dienst voor de
geestelijke vrijmaking van de geheele schepping. Theosofische schrijvers
hebben veel bijgedragen in de literatuur der opvoeding en hun ge~
. schriften zullen het studie~materiaal vormen in de training~afdeeling, die
samengaat met het werk van de Universiteit. Maar het is ook nood~
zakelijk, dat de studenten zekere bijzondere boeken in handen zullen
krijgen, die,. geschreven van het Theosofisch standpunt, b. v. handelen
over de geschiedenis van opvoedkundige ontplooiing in Oost en
West: den groei in den tegenwoordig en stand van opvoedkundige
psychologie: den voortgang van de geheele natuur van den student als.
een belichaamde geestelijke wezenheid, die in harmonische betrekking
gebracht moet worden met andere belichaamde wezenheden en de
voortzetting van de geheele concentrische natuur van de omgeving van
den student in haar plaatselijke, nationale, internationale, supernationale
of bovenwereldsche aanzichten.
VII. EEN UITNOODIGING TOT DE WERELD.

De bovenstaande opmerkingen maken geen aanspraak op volledigheid.
maar bieden slechts algemeene beschouwingen aan, wat de wijze betreft,
waarop het Theosofisch gezichtspunt de schepping van leerboeken
voor de Theosophiciill World~University en tenslotte voor de algeheele
opvoedkundige poging van het Nieuwe Tijdperk, dat de wereld is ingetreden, zal beïnvloeden. De voorbeelden, die gemeld zijn, kunnen in hun
afdeeling, beschouwd worden als de typen, van wat mutatis mutandis
in andere afdeelingen gedaan kan worden. De hoofdzaak op deze
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trap is zoo duidelijk mogelijk de algemeene houding en richting van,
deze allerbelangrijkste en allerdringenste noodzakelijkheid te verwezen~
lijken. De bijzonderheden zullen zich aanpassen. naarmate zij. die het.
werk ondernemen. zich zelf in aanraking brengen met de inspiratie en
de innerlijke leiding ervan.
Een ernstige uitnoodiging wordt daarom door de "General Editor of the
Theosophical World~University". gesteund door het gezag en de goed~
keuring van Rector. Principal en Director of Studies. gericht tot allen"
die de noodige kennis en de daarbij passende uitdrukking hebben. om
met hem samen te werken in de eerste verschaffing van stof voor leer~
boeken als hierboven is aangegeven. Dit sluit in alles wat voor de op~
voeding noodig is, van de voorbereidende trappen tot de studies na
het behalen van graden. Zij. die geschikt en bereid zijn in dit groote
werk te helpen. zullen de voorafgaande verklaring niet becritiseeren in
verband met hun eigen onderwerp, maar zullen haar noodzakelijkheid
aanvaarden en in overeenstemming daarmee handelen. In hun behan~ 
deling van hun onderwerp in overeenstemming met hun eigen neiging.
zullen zij vrijelijk de terminologie van de Theosofische gedachte gebruiken,
welker geldigheid zij met even groote zekerheid aanvaarden. als zij de
geldigheid van wetenschappelijke of andere terminologie aanvaarden.
Hun wordt verzocht naar den Generaal Editor eerst een schets in het
Engelsch te zenden van den inhoud van het voorgestelde boek. dat
wil zeggen. den titel van het boek. den ondertitel voor elk hoofdstuk.
een samenvatting van de leerstof van elk hoofdstuk en een lijst illu~
straties. als die er bij zijn. De samenvatting behoeft niet vermoeiend
lang te zijn. maar behoort een helder denkbeeld te geven van de be~
handeling van het onderwerp op de manier van de voorbeelden. aan~
gegeven in het aanhangsel hierbij. Deze samenvatting zou vergezeld
moeten gaan van een paar paragrafen in extenso om den aangenomen
stijl aan te geven. en ook van copieën van een paar diagrammen of '
teekeningen. die in het voorgestelde boek noodig zijn.
Daar de Theosophical W orld~ University in het begin op uitgebreider
schaal in Engelsch~sprekende landen dan elders werkzaam zal zijn.
zullen haar eerste leerboeken in het Engelsch verschijnen. maar pari '
passu met de ontplooiing van haar werk zullen schikkingen getroffen
worden voor de vertaling ïn andere taalgebieden. Ondertusschen zouden
terwille van de eenvormigheid in werk en verslag mededeelingen. zoo.
mogelijk. in het Engelsch gedaan kunnen worden.
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Er wordt gehoopt. dat het meerendeel van dit werk ondernomen zal
worden in den geest van idealistischen dienst. dien de Universteit naar
buiten draagt; maar als de uitgeversafdeeling eenigen tijd heeft gewerkt en een duidelijk denkbeeld heeft van uitgaven en inkomsten. zal
ze haar schrijvers zoo vrijgevig betalen als de omstandigheden veroorloven.
In den Naam van Hen. op wier bevel deze University is gesticht. en
met Hun Zegen. worden deze verklaring en uitnoodiging verzonden.
Theosophical World-University.
JAMES H. COUSINS, D. Lit.
Adyar. Madras. India. April 1926.
General Editor of theTheosophical
World-University Text-books.

Naschrift.
Hierbij een lijst van boeken. óf reeds uitgegeven óf binnenkort uit te
geven. waarin de beginselen. zooals die in bovenstaande beschouwingen
ontwikkeld zijn. toepassing hebben gevonden. Wij geven de titels in
het Engelsch.
A. The Nature of Mysticism. by C. Jinarajadasa. M. A.
B. The Grammar of Speech. A handbaak for Teachers. by James H.
Cousins. D. Lit. (In preparation.)
C. The Rhythm of Life: A Theosophical interpretation of History.
by J. J. van der Leeuw. L. L. D. (In preparation.)
D. Teachers' handbooks of Geographical Study.
E. A handbaak of botany. theososophically studied bij Elizabeth B.
Noble. (In preparation.)
F. Animal Consciousness. a study in group-psychology. based on
original research and experiment. by A. T. Knudsen. (In preparation.)
G. A text-book of Citizenship: Volume II: Senior. by Ernest Wood.
(In preparation.)
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